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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 0358/2011 ingediend door Tomasz Snarski (Poolse 
nationaliteit), over de wijziging van de Litouwse onderwijswet en de daaruit 
voortvloeiende beperking van het aantal vakken dat in het Pools wordt 
gegevens

Verzoekschrift nr.0942/2011 ingediend door Józef Sloma Sadowski (Poolse 
nationaliteit), namens de vereniging ‘Viribus Unitis LGD’, en drie 
medeondertekenaars over de wijziging van de Litouwse onderwijswet en de 
daaruit voortvloeiende overtreding van richtlijn 2000/43/EG  houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht 
ras of etnische afstamming

1. Samenvatting van verzoekschrift 0358/2011

Indiener verwijst naar de wijziging van de Litouwse onderwijswet waardoor het recht van de 
Poolse nationale minderheid op Poolstalig onderwijs zal worden beperkt. Niet alleen voor het 
verplichte onderwijs in de Litouwse taal, maar ook voor onderwijs in o.m. geschiedenis en 
aardrijkskunde moet de landstaal worden gebruikt en de verandering zal ertoe leiden dat 
Poolse scholen worden gesloten als zij niet voldoen aan de eis van een bepaald aantal 
leerlingen. Rekwestrant acht dit optreden van Litouwen in strijd met een aantal internationale 
overeenkomsten en verdragen, o.m. het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten van 1966, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 
Fundamentele Vrijheden, het Europese Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale 
minderheden en het Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden. 
Rekwestrant verzoekt het Europees Parlement dan ook erop toe te zien dat de rechten van de 
Poolse minderheid in Litouwen worden beschermd en na te gaan of de nieuwe Litouwse 
onderwijswet strookt met het beginsel van niet-discriminatie op basis van nationaliteit.
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Samenvatting van verzoekschrift 0942/2011

Indiener verwijst naar de wijziging van de Litouwse onderwijswet waardoor het recht van de 
Poolse nationale minderheid op Poolstalig onderwijs zal worden beperkt. Niet alleen voor het 
verplichte onderwijs in de Litouwse taal, maar ook voor onderwijs in o.m. geschiedenis en 
aardrijkskunde moet de landstaal worden gebruikt en de verandering zal ertoe leiden dat 
Poolse scholen worden gesloten als zij niet voldoen aan de eis van een bepaald aantal 
leerlingen. Rekwestrant acht dit optreden van Litouwen in strijd met een aantal internationale 
overeenkomsten en verdragen, o.m. het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten van 1996, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 
Fundamentele Vrijheden, het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale 
minderheden en het Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden. 
Rekwestrant verzoekt het Europees Parlement dan ook erop toe te zien dat de rechten van de 
Poolse minderheid in Litouwen worden beschermd en na te gaan of de nieuwe Litouwse 
onderwijswet strookt met het bepaalde in richtlijn 2000/43/EG van de Raad houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift nr. 0358/2011 is op 8 juli 2011 ontvankelijk verklaard en verzoekschrift 
0942/2011 is op 12 december 2011 ontvankelijk verklaard. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Volgens indieners worden de taalkundige rechten van de Poolse minderheid in Litouwen 
ingeperkt doordat de Litouwse onderwijswet onlangs is gewijzigd. Zij achten dit een 
schending van internationale overeenkomsten en verdragen.

De Commissie wijst erop dat de lidstaten, overeenkomstig artikel 165 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de 
lesstof, de inrichting van hun onderwijsstelsels en voor hun taalbeleid. In dit opzicht dient te 
worden bedacht dat de rechtsinstrumenten waarnaar indiener verwijst buiten het juridisch 
kader van de Europese Unie vallen.

Overeenkomstig de artikelen 21 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie is discriminatie wegens lidmaatschap van een nationale minderheid verboden en deze 
artikelen voorzien in eerbiediging van culturele, godsdienstige en taalkundige 
verscheidenheid door de Unie. Deze bepalingen zijn echter uitsluitend gericht tot de lidstaten 
wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen; Alleen in dat soort gevallen kan de 
Commissie dus trachten naleving van bedoelde bepalingen af te dwingen door 
overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
inbreukprocedures op gang te brengen.

Voorts zij erop gewezen dat de bescherming van rechten op behoud van nationale identiteit, 
taal en cultuur op Europees niveau vallen onder de Kaderovereenkomst voor de bescherming 
van nationale minderheden van de Raad van Europa van 1 februari 1995, waarbij de 
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Republiek Litouwen partij is. In dit opzicht zij gewezen op de artikelen 25 en 26 van 
voornoemd verdrag, waarin wordt bepaald dat op het verdrag wordt toegezien door het 
Comité van ministers, dat wordt bijgestaan door een adviescommissie om te beoordelen of de 
door de verdragsluitende partijen genomen maatregelen voldoende zijn om de in het verdrag 
uiteengezette beginselen te verwezenlijken.


